پاظ الفاو :کەڕوو و تەًذروضی تۆ
زاًیاری کۆهەڵگا

کەڕوو جۆرێک قارچکە کە لە پێکهاتەی گیا و ئاژەڵەکاى تەغسیە دەکات .باغتریي بارودۆخ بۆ گەغەکردًی کەڕوو ،غىێٌی غێذار و تاریک و بەبێ هەوای غیاوە.
کەڕووەکاى لە ڕێگەی هاگەوە زاوزێ دەکەى .کاتێک زایەًذەی باڵوبۆوە لە هەوادا لەضەر غىێٌی غێذاری ًاو بیٌا دەًیػێت ،پڕۆضەی گەغەکردى و زیادکردًیاى
دەضت پێذەکەى.
هیچ چەغٌە ڕێگەیەکی کردارەکی ًییە بۆ چاەضەرکردًی هەهىو هاگە هەڵپەضێراوەکاًی ًاو بیٌا .یەکێک لە باغتریي ڕێگەکاًی کۆًتڕۆڵکردى ضەرچاوەی غێیە.

کەڕوو چۆنە؟
هەهىوکات دەضتٌیػاًکردًی کەڕوو ضادە و ضاکار ًییە .زۆرجار کەڕوو وەک "گەًذەهىو" وایە یاى وەک لەکە ،خاڵی ڕەظ یاى ڕەًگ تێکچىوى دیارى .زۆربەی
کەڕووەکاى ڕەظ ،ضەوز یاى ضپیي .لەگەڵ ئەوەغذا ،دەکرێ کەڕووەکاى ڕەًگی جیاواز بەخۆیاًەوە بگرى لە خۆڵەهیػییەوە بگرە هەتاکىو پڕتەقاڵی یاى قاوەیی.

کەڕووەکان چۆن کاریگەریان لەسەر مرۆڤ دەبێت؟
کەڕووەکاى لەواًەیە ببٌە هۆی هۆکاری لىوت گیراى ،پژهیي ،کۆکە ،خیسەخیسی ضٌگ و هەوکردًی ضیە و ببٌە هۆی خراپتربىوًی هەًاضەتەًگی و حەضاضییەت.
زۆربەی قىربابیاى لەًاو ئەو کەضاًە دایە کە کۆیەًذاهیاى ضطتە ،حەضاضییەتیاى هەیە ،هەًاضەتەًگیاى هەیە یاى ًەخۆغی ضییەیاى هەیە.

کۆنتڕۆڵکردنی گەشەی کەڕوو
باغتریي کار ئەوەیە لە کاتی بیٌیي یاى بۆًی کەڕوو ،خێرا چارەضەریاى بکەیت چىًکە کەڕوو زیاى دەگەیێٌێت بە ئاضتی خاوى خىێیەکەی خۆی .هەرچی کەڕوو
زیاتر گەغە بکات ،ڕێژەی ئەم زیاًەظ زیاتر دەبێت.
کاتی بیٌیٌی کەڕوو ،هەوەڵ هەًگاوت دەبێ دۆزیٌەوەی غىێٌی غێ و کۆًتڕۆڵکردًی ئەو بێت .ئەو تاقوە لە بەغی بیٌا کە زەهیٌەیاى هەیە بۆ گەغەکردًی کەڕوو،
ئەهاًەی خىارەوەى:
•

چێػتخاًە ،حەهام ،تىالیت و غىێي جلػۆردى بە هۆی چڕی و ڕێژەی بەرزی غێ و هەبىوًی ئەو زباڵًە کە تەغەًە دەکەى.

•

داڵب و قىلیٌچکی هاڵ بە هۆی ًەگۆڕاًی گىًجاوی هەوا

•

دیىار و ئەو پەًجەراًە کە کەوتىوًەتە بەردەهی هەوای گەرهی دەروە و هەوای ضادری دەرەوەی هاڵ.

•

دیىار و ضەرباًەکاى بە هۆی ئیطۆلەکردًی ًەغیاو یاى دزەکردًی باراى لە ڕێگەی ضەقفەوە

بۆ بەگریکردى لە گەغەکردًی کەڕوو ،گەرها ،ئیطۆلە و هەواگۆڕ بەکاربێٌە .ضاکارتریي ڕێگە کردًەوەی درگا و پەًجەرەکاًە .گەر دەکرێت بەتاڵکەری هەوا
بکاربێٌە

کێشەکانی پەیوەست بە زیادکردنی شێ
زیادکردًی غێ لەڕاضتیذا زیادکردًی غێی زەوییە کە تەغەًە دەکات ًاو خػت و بەردەکاًی دیىار .هەواگۆڕی ًەگىًجاو لە ًهۆهی خىارەوە یاى غی لە ژێرزەویذا
یەم بارودۆخە خراپتر دەکات.
دەکرێ کێػەی غی بە داًاًی لەهپەڕێکی دژەئاو لە دیىاردا چارە بکەیت .دڵٌیا بەوە کە هەهىو کىى و غىێٌەکاًی هەوگۆڕ کراوًەوە .دەکرێ بۆ بەدەضتهێٌاًی
زاًیاری زیاتر لەگەڵ ڕاوێژکارێکی بیٌای غارەزەدا ڕاوێژ بکەیت.

ئەو کارانەی دەتوانیت بیانکەیت.
•

ئەو بۆریاًە کە تکەی دەکەى و هەڵەکاًی تری بیٌا چاک کەوە.

•

کاتی حەهاهکردى ،چێػتلێٌاى یاى بەکارهێٌاًی قاپػۆر ،پاًکەی بەتاڵکردًی هەوا داگیرضێٌە یاى پەًجەرەکاًی حەهام و چێػتخاًە بکەوە.

•

ئاراضتەی هەوای دەرەکی ئاهێری وغککەرەوە ڕوو بە دەرێ دابٌێ.

•

1

بە بەکارهێٌاًی "فیلتەری  "HEPAگطکی کارەبایی لە هاڵەکە بذە.

•

بەبیٌیٌی کەڕوو ،دەضتبەجێ خاوێٌی بکەوە.

بۆ بەدەضتهێٌاًی زاًیاری زیاتر لەضەر خاوێٌکردًەوە و البردًی کەڕوو ضەرداًی پێڕضتی زاًیارییەکاى بکە لە هاڵپەڕی خىارەوەدا :البردًی کەڕوو لە هاڵەوە
( )eRem ta emom ni omeRلە لە هاڵپەڕی www.health.vic.gov.au :hRnmio

من لە ماڵێکی کرێدا دەژیم کە کەڕووی گرتووە .بۆ وەرگرتنی یارمەتی دەبێ سەردانی کوێ بکەم؟
لەواًەیە گەغەکردًی کەڕوو بە هۆی کەهتەرخەهییەک بێت لە بیٌادا کە بە ئاضاًی چارەضەر ًاکرێت .خاوەى هاڵ دەبێ ئەو کەڕووە لەًاوبەرێت کە بە هۆی
کەهتەرخەهی لە ئاراضتەکاًی دەرەوەی ئاو یاى کەلىپەلە یەدەگەکاًی تردا بەدیهاتىوە .بەاڵم کرێچی دەبی دڵٌیا بێتەوە هە هەواگۆڕ گىًجاو بۆئەوەی بەرگری بکات لە
ضەرهەڵذاًی کێػە لە زضتاًذا.
کرێچییەکاى دەتىاًي بۆ پەیىەًذی لەگەڵ atma mn ttimntn

 aRanaiiپەیىەًذی بکەى بە ژهارە .)30(77522133

ئاخۆ بۆ دۆزینەوەی کەڕووەکان لە ماڵەکەمدا دەبێ تاقیکردنەوەیەک جێبەجێ بکەم.
بەگػتی کەڕووەکاى بەچاو دەبیٌذرێي ،کەوایە ئەهە پێىیطت ًاکات .گەر گىهاًت هەیە لە هەبىوًی کەڕوو لە هاڵەکەتذا بەاڵم ًاتىاًیت ضەرچاوەی ئەو بذۆزییەوە
(ضەرچاوەکە لەواًەیە لە کىى یاى ضەقفەکاًذا خۆی حەغار دابێت) ،یاى لەپێػىودا تێبیٌی پێىیطتت بۆ بەرگریکردى لە گەغەی کەڕوو جێبەجێ کردووە بەاڵم هەوار
کێػەت هەیە ،دەکرێ پطپۆڕێکی تەًذروضتی یاى تەًذروضتی ژیٌگە و پطپۆڕی ضەالهەتی دابوەزرێٌیت .لەبری پێذاًی هىوچەی ئەم کەضە غارەزایاًە دەکرێ
ًوىوًەهەڵگری غارەزایاًەت بۆ جێبەجێ بکەى لە کەڕوو یاى خسهەتگىزاری ڕاوێژکاری بخەًە بەردەضتت.

گەشەکردنی کەڕوو پاش الفاو
الفاو ،زیادکردًی غی و ئاوی ڕاوەضتاو دەتىاًێت گەغەکردًی کەڕوو لە هاڵەکەتذا خێراتر بکات کە بۆ تۆ و خێساًەکەت وەک هەڕەغە وایە .کاتی گەڕاًەوە بۆ
هاڵەکەت وریای هەر چەغٌە کەڕوو یاى بۆًی ًاخۆظ بە .گەر هاڵەکە بۆ هاوەی زیاتر لە دوو ڕۆژ کەوتٌێتە بەردەهی الفاو ،ئەگەر کەڕووگرتٌی پلە یەک زۆر
زۆرە.
ڕێگەچارە بۆ بەتاڵکردًی خێرای هاڵ لە ئاوی الفاو خاوێٌکردًەوەی ئەوە( .لە هاوی  27کاتژهێردا) .بەر لە دەضتپێکی خاوێٌکردًەوە لەبیرت بێت کە هەهىواى
ًاتىاى لە بارودۆخی غێذار و ئەو غىێٌاًەی زەهیٌەیاى هەیە بۆ کەڕووگرتي ،بژیي.
ئەو کەضاًەی کە لە خىارەوەدا ئاهاژەیاى پێذەکرێت ًاتىاًي لە کاتی خاوێٌکردًەوەی پاظ الفاو یاى چاککردًەوەدا لە هاڵەکەدا بي:
•

هٌذااڵى (ژێر  52ضاڵ ،بەتایبەت ضاوایاى)

•

ژًاًی دووگیاى

•

کەضاًی ضەرووی  21ضاڵ

•

کەضاًێک کە کۆئەًذاهی پاراضتٌیاى الوازە .حەضاییەتیاى هەیە ،تىوغی هەًاضەتەًگی تىًذ بىوى یاى کێػەی ضییەیاى هەیە.

کاتێک هاڵەکەت کەڕووی گرتىوە کە:
•

زیاتر لە دوو ڕۆژ لە ئاوی الفاودا هاوەتەوە

•

ئەو کەڕواًەی بەچاو دەبیٌذرێي لە ڕووبەرێکی بەرباڵودا دەبیٌذرێي (زیاتر لە بەر لە الفاو

•

زیاًی بەرکەوتىو لە ڕێگەی گەڕی ئاوەوە دەبیٌذرێي یاى بۆًیاى زۆر تىًذە.

هەرچی پیطبىوى زیاتر بێت ،هەترضی ئالىودەبىوًی کەش لە کاتی خاوێٌکردًەوەدا زیاترە .گەر ڕووبەری پیطبىو گەورەیە ،پاککەرەوەی پڕۆفیػیٌاڵ بەکاربێٌە.
بەر لە خاوێٌکردًەوە یاى بەتاڵکردًی ئاو -یاى ئەو کەلىپەالًەی کەڕوویاى گرتىوە ،هەهىوکات ڕاوێژ بکە لەگەڵ کۆهپاًیای بیوەی گرێبەضتەکەتذا.

" 1فیلتەری ( "HEPAبەتاڵکەر پارتیکڵەکاى هەوا بە کارایی بەرز) جۆرێک فیلتەرە کە دەتىاًێت ڕێژەیەکی زۆر لە پارتیکڵە هەڵپەضێراوەکاى لە خۆیذا ڕابگرێت ڕێک بەپێچەواًەی زۆربەی گطکە
کارەباییەکاًی تر کە بەئاضاًی ئەم پارتیکاڵًە دوبارە دەهێٌٌەوە ًاو هاڵەکەت.
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بۆ پاراستنی تەندروستیت لە ماڵیکدا کە الوفا لێداوە ،دەبێ چی لەبەر بکەیت؟
گەر بۆ کۆکردًەوەی کەلىپەلەکاًت ،پػکٌیٌیی ڕێژەی زیاى یاى خاوێٌکردًەوەی ضەرەتایی بۆ هاوەیەکی کىرت دەڕۆیە هاڵەکەت:
•

پێاڵوی قاین و دەضتەواًەی الضتیکی یاى چەرم لەبەر کە.

•

باغتر وایە پێاڵوەکاًت دژەئاو و پاژًەی ئەو الضتیکی بێت

•

لەبەرکردًی دەهاهک پێىیطت ًاکات هەگەر حەضاضییەت بە کەڕوو هەبێت.

پاککردنەوەی کەڕوو:خاوێنکردنەوەی کەڕوو:
ئەگەر دەتهەوێت کەرووەکە پاک بکەیەوە ،دڵٌیا بەوە لەوە کە هەوا لە ئاڵىگۆڕ دایە و جلی پارێسەر وەک کاڵوی غەپقەدار  ،دەضتکێػی الضتیکی ،پارێسەری چاو،
جلی کار ،پێاڵوی گىًجاو و دەهاهکی  P1یاى  P2لەبەر کە (دەتىاًی لە وەڕغەی فرۆغتٌی کەلىپەل و ئاهراز دابیٌی بکەیت).

بۆ بەدەضتهێٌاًی زاًیاری و ڕاضپاردەکاى ضەبارەی بە پاککردًەوە و ضڕیٌەوەی کەڕوو ضەرداًی لیطتەی زاًیارییەکاى بکە لە ًاوًیػاًی خىارەوە :ضڕیٌەوەی کەڕوو
( )eRem ta emom ni omeRلە هاڵپەڕی www.health.vic.gov.au :hRnmio

قۆناغەکانی کەمکردنەوەی کەڕوو هەڵێنان پاش الفاو
 .5هەهىو ئاوی هاتىو ًاو هاڵەوە و تەڕی زیادە بەتاڵ بکە.
 .2هەهىو کەلىپەلی تەڕ و غیذار یاى زیاًپێگەیػتىو فڕێ بذە هەر وەک کاغەزی دیىاری ،تەختەی داًراوی دیىاری ،فەڕظ ،کۆهبار و هىکێت ،پێخەف،
هۆبیلیات ،کەلىپىلی یاری قىهاغی ،کەلىپەلی قىهاغی و ئەوە کەلىپەلەی کە بە تەواوی ًاکڕێ بە غێىەیەکی گىًجاو بػۆردرێي و ویػک کرێٌەوە.
 .0هەهىو کەلىپەلی کىًذار (ًەرم یاى ئاوڕاکێع)ی کەڕوو هەڵێٌاو فڕێ بذە.
 .7بەغێىەی کاتی ،کەلىپەلی زیاًپێگەیػتىو لە دەرەوەی هاڵەوە کۆ بکەوە ،لە غىێٌێکی ضەالهەت ،خاوێي و ویػک وەک کۆگا ،گەراج دایٌێ تاکىو ئەو کاتەی کە
پرۆضەی بەکارهێٌاًی بیوەًاهەی تۆ لە گەڕ دایە.
 .1هەهىو ئاضتی ًاوەوەی هاڵەوە کە پیص بىوى پاک بکەرەوە ،ئاضتەکاًی وەک ڕووی زەوی ،دیىارەکاى ،چێػتخاًە ،حەهام و تىالیت و جلػۆرگە.
 .2ڕێگە بذە هەوا لە ًاو هاڵەکەدا بێت و بچێت یاى وغککەرەوە بەکاربێٌە بۆ ئەوەیکە هاڵەکە بەتەواوی وغک بێتەوە (بۆ ًوىوًە بە پاًکە یاى ئاهێرەکاًی
وغککەرەوە)

وشککردنەوەی خانوو پاش الفاو
کاتی گەڕاًەوە بۆ هاڵەوە ،دەرگا و پەًجەرەکاى بە کراوەیی بهێڵەوە بۆ ئەوەیکە هەوا بگۆڕدرێت .کاتێک کە کارەبا لە ئەوپەڕی ضەالهەتیذا بەضتراوە ،پاًکە و
وغککەرەوەکاى بەکار بێٌە بۆ وغککردًەوەی هاڵەوە.
تا ئەو کاتەی ئاهێری هەواگۆڕ یاى ئاهێری گەرهکەرەوەی ًاوەًذی بە تەواوی چاک و خاوێي ًەکراوەتەوە ،دایاًوەگیرضێٌە .ئەگەر دڵٌیا ًیت ،داوا لە کەضێکی
غارەزا بکە کە پػکٌیٌی ئەم ضیطتەهاًە بکات و خاوێٌی کاتەوە.

بۆ زانیاری زیاتر
•

ئەگەر تۆ یاى هەر کام لە ئەًذاهاًی خێساًی تۆ هەضتێکی ًاخۆغیاى هەیە ،ڕاوێژکاری وەرگرە لە پسیػکی ًاوچەیی خۆت.

•

بۆ زاًیاری زیاتر و یارهەتی ،پەیىەًذی بکە بە یەکەی تەًذروضتی ژیٌگە لە ئەًجىهەًی ًاوچەیی خۆت.
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